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Expectació a la Fira d’Olot
per veure com serà el Firal

tes que es van celebrar, el
concert homenatge als
Beatles amb el grup Abbey
Road i la desfilada de vestits de paper, de moda actual, d’època i fantasia.
D’altra banda, la 7a Fira
del Vehicle d’Ocasió al Firalet, la Fira del Disc, la Fira d’Entitats –amb la participació d’una vintena
d’entitats–, el Mercat
d’Artesania, l’Olot Dibuixa
i la Trobada de Puntaires
van ser uns altres dels
plats forts. Amb tot, la fira
continuarà el dia de Sant
Lluc, dimecres, amb els
actes tradicionals, com
ara la fira ramadera, que
torna als terrenys del costat de la plaça de toros, on
es podrà veure bestiar boví, oví, cabrum i equí, a
més d’una exposició agrícola i forestal i parades relacionades amb el món
agrícola. Aquest dia també
se celebrarà la 61a Fira del
Dibuix i el mercat extraordinari de roba.
Pel que fa referència a
l’assistència de públic, Estanis Vayreda destaca que
s’ha superat amb escreix
el 80%, mentre que pel que
fa referència als assistents
es calcula que un 55% són
d’0lot i de pobles de l’entorn. ■
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a La iniciativa de mostrar tres imatges dels projectes presentats per remodelar el Firal atrau
només en dos dies més de set mil persones a Èxit d’assistència i bon inici per als tallers de màgia
Joan Trillas
OLOT

La tradicional Fira de Sant
Lluc d’Olot va ser aquest
cap de setmana el gran
aparador on la població va
poder entrar en contacte
amb els tres projectes que
han de reformar el característic espai Firal. I
aquest va respondre, i
molt. Més de set mil persones, segons explica el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, no
es van voler perdre aquestes tres imatges, a manera
de tastet. Precisament els
olotins hauran d’escollir
una de les tres propostes
en la consulta popular que
es durà a terme entre el 16
i el 22 de novembre.
A banda dels projectes
del Firal, la fira va tornar a
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“Estem molt satisfets
de la participació a
la fira, així com de
la gent que ha volgut
veure els projectes”
Eloi Vayreda
REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT

treure musculatura i una
de les seves novetats, El
Sastres té màgia, una zona on petits i grans van poder aprendre a fer trucs de
màgia en diversos tallers i
gaudir d’actuacions i espectacles de carrer, es va
convertir en tot un èxit,
segons destaca Vayreda.
Grans actes
Cal destacar, entre els ac-

La trobada dels hereus i pubilles d’Olot i de pobles de la comarca, pas previ a l’elecció que
es farà el primer dissabte de novembre ■ EPA

Fan una nova lectura
del paisatge dels sòls
no urbanitzables
d’Arquitectes celebra
a Olot la segona
jornada del simposi
que tracta sobre
aquest tema

Girona

J.C.
OLOT

La recuperació d’estructures fabrils abandonades
per a usos culturals i socials o la recuperació de
masies per a activitats de
turisme rural són només
dos dels molts exemples
de la nova mirada sobre el
sòl no urbanitzable proposada en la segona de les
jornades del simposi sobre
aquesta qüestió que ha organitzat a Olot la demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. “Hi ha noves demandes socials i hi ha una necessitat de renovar la mirada sobre el sòl no urbanitzable, de posar la nostra visió sobre l’espai rús-

Tel. 972 416 413
Ref. 3759. Zona Palau-Migdia.
Dúplex àtic 130 m2, 5 hab. (2
de dobl.), 2 banys compl., cuina equip., parquet, calef., porta
blindada, Edifici 2003, vistes
muntanya. Pl. pàrquing incl.
Preu venda: 296.000 €
Certificat energètic lletra D

Olot

La sala El Torín de la capital garrotxina ha estat la seu de
la segona jornada del simposi del col·legi d’arquitectes ■ EPA

tic en el marc de la complexa societat actual”, ha afirmat l’arquitecte membre
de la comissió tècnica del
simposi Xavier Canosa.
El simposi es va iniciar
el 7 d’octubre passat a Figueres i es clou el 21
d’aquest mateix mes a Gi-

rona, on està convidat el
director general d’Urbanisme, Agustí Serra, a qui
els organitzadors i participants volen fer aportació
de les conclusions per contribuir a la nova llei de territori que s’està redactant. ■

Tel. 972 268 350
Ref. 3670. Olot. Pis seminou
situat a 5 min del centre. 2
dorm. (1 de dobl.), 1 bany
compl., cuina amb safareig. Calef. gas, a/c. Pl. pàrq. per a dos
cotxes i traster. Sense mobles.
Preu venda: 90.000 €
Certificat energètic lletra E

Figueres

Tel. 972 500 821
Ref. 3700. Figueres. Zona
jutjats. Dúplex seminou. 3
hab., 2 banys, cuina indep. i
menj. Balcó. Terrassa. Calef.,
ascensor i a/c. Parquet. Tanc.
d’alum. Pàrq. incl. Sense mobl.
Preu venda: 135.000 €
Certificat energètic lletra E

St. Feliu de Guíxols Tel. 972 321 284
Ref. 3555. Casa al centre de
Castell d’Aro. 2 pl. PB: menj.,
cuina, bany i terrassa. 1a pl.:
4 hab. (2 de dobl.), jardí/tssa.
Bany. Garatge amb safareig.
Sense mobles ni electrodom.
Preu venda: 270.000 €
Certificat energètic lletra E
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